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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I D’AUDITORIA, EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE
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1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte d'aquest contracte l'adjudicació del Servei d’assistència tècnica i d’auditoria, en matèria
de protecció de dades i de seguretat, referent les dades de caràcter personal i els sistemes
d’informació, de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (en endavant Ajuntament), pel
compliment de Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades; la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de Protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, i d’altra normativa vigent aplicable; i el RD 3/2010, de 8
de gener de 2010, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració
Electrònica.
El Servei d’aquest contracte correspon al Vocabulari Comú de Contractes Públics CPV: 79411000-8
Serveis generals de consultoria de gestió.

2.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

2.1 Línies de treball
Els serveis objecte d'aquesta contractació comprenen dues línies de treball:
 Assistència tècnica i d’auditoria, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, pel
compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (en endavant
RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre de 2018, de Protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, i d’altra normativa vigent aplicable, a l’Ajuntament; així com tasques de suport al
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DPD; com, la revisió, l’actualització i la completesa de les actuacions, desenvolupades per
l’Ajuntament, de compliment en el marc d’adequació municipal al RGPD.
 Assistència tècnica i d’auditoria, en matèria de seguretat, dels sistemes d’informació, pel
compliment del RD 3/2010, de 8 de gener de 2010, pel qual es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (en endavant ENS), així com, la revisió,
l’actualització i la completesa de les actuacions, desenvolupades per l’Ajuntament, de
compliment en el marc d’adequació municipal a l’ENS.

2.2 Tasques a desenvolupar
En aquest apartat es descriu les tasques a desenvolupar, del servei d’assistència tècnica i d’auditoria
en matèria de protecció de dades i de seguretat, referent les dades de caràcter personal i els sistemes
d’informació, de l’Ajuntament, i en tot cas, s’hauran d’entendre com a mínimes, podent els licitadors
ampliar-les a les seves ofertes.
2.2.1 Assistència tècnica, en matèria de protecció de dades de caràcter personal
El RGPD dibuixa un marc normatiu de trànsit des d’un model reactiu a un model proactiu o
centrat en “l’enfocament de riscos”, on la dimensió preventiva és una de les claus, juntament
amb el terme accountability, de la responsabilitat de rendició de comptes, implicant un nou
model institucional de gestió per la protecció de les dades personals a les organitzacions
públiques.
Tanmateix, el 7 de desembre de 2018 va entrar en vigor la nova Llei Orgànica de Protecció de
Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals (BOE número 294, de 6 de desembre de 2018),
amb la voluntat d’adaptar i concretar determinats aspectes del RGPD.
L'adaptació al RGPD comporta la incorporació d’una sèrie de mesures jurídiques, tècniques i
organitzatives, així com disposar de la documentació necessària que acrediti aquest
compliment, i preveure totes aquelles accions necessàries en el desenvolupament de nous
tractaments municipals, de dades de caràcter personal.
L’Ajuntament, va adjudicar una contractació menor, a l’any 2018, pel servei d’adequació de
l’Ajuntament de L’Hospitalet al RGPD, i d’aquesta manera poder disposar de mesures prèvies
de compliment.
L’Ajuntament, per Junta de Govern Local, en sessió del dia 3 de juliol de 2018, va nomenar el
Delegat de Protecció de Dades.
Per tant, amb aquesta nova contractació de servei d’assistència tècnica i d’auditoria, en
matèria de protecció de dades i de seguretat, referent les dades de caràcter personal i els
sistemes d’informació, de l’Ajuntament, pel compliment del RGPD; la Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre de 2018, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i d’altra
normativa vigent aplicable; i el RD 3/2010, de 8 de gener de 2010, pel qual es regula l’ENS en
l’àmbit de l’Administració Electrònica, el què es pretén és disposar d’un servei d’assistència
tècnica i d’auditoria, per la revisió, l’actualització i la completesa de les esmentades mesures
de compliment.
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Les tasques mínimes que caldrà desenvolupar, per l’assistència tècnica, en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, de l’Ajuntament són les següents:


Revisar les finalitats i la base jurídica de les activitats de tractament i aportar les millores
necessàries, proposant nou redactat.



Revisar, manteniment i actualització del Registre d'Activitats de Tractament.
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ApdCAT) ha desenvolupat una aplicació per
crear, mantenir i gestionar el registre de les activitats de tractament. A poder ser, el seu
manteniment, es portarà, a través d’aquesta aplicació, disponible al Web de l’ApdCAT (amb
instruccions i descàrrega de l’aplicació), i que inclou 10 camps de contingut: 1.- Base
jurídica; 2.- Finalitats; 3.- Categories interessats; 4.- Categories dades; 5.- Destinataris; 6.Transferències internacionals; 7.- Mesures i terminis; 8.- Procedència; 9.- AIPD i 10.Encarregats.



Revisar els tràmits i formularis associats, que apareixen a la Seu electrònica municipal,
per tal de garantir el dret d'informació en la recollida de dades personals i l'exercici dels
drets dels afectats.



Revisar la política de protecció de dades publicada al web municipal i aportar les millores
necessàries, proposant nou redactat.



Revisar els contractes d’encarregat de tractament de dades de caràcter personal
formalitzats per l’Ajuntament i aportar les millores necessàries, proposant nou redactat.



Revisar el procediment d’exercici de drets, per tal d'atendre, en temps i forma, els drets
dels afectats (Accés, rectificació, supressió ("dret a l'oblit"), oposició, portabilitat i
limitació).



Proposar mesures pel compliment dels nous drets que s’afegeixen, en matèria laboral, i
que afecten a la funció pública, a tenor de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (de l’article 87 a l’article 91).



Elaborar l’anàlisi de riscos, sobre aquells tractaments, que siguin susceptibles, i revisar les
mesures de seguretat que s'apliquen als tractaments en base a aquest anàlisi de riscos.



Elaborar i implementar el procediment d'avaluació d'impacte en la protecció de dades,
d’aquells tractaments que correspongui segons RGPD o que l’Autoritat de control
dictamini com a necessaris o que es consideri convenient per garantir els drets i llibertats
de la ciutadania.



Establir els mecanismes per identificar, amb rapidesa, l'existència de violacions de
seguretat de les dades i poder reaccionar davant d'elles. En aquest cas, l'aplicació de les
mesures de seguretat estarà marcada pels criteris establerts a l'ENS, que s'ha d'adequar
també a les previsions del RGPD. S’han d'establir els procediments per comunicar
aquestes violacions en els terminis establerts a l'ApdCAT, en cas de risc per als drets i
llibertats de les persones físiques, i a les persones físiques afectades.



Revisar, actualitzar i manteniment de la documentació relacionada (Document de
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Seguretat i normativa de seguretat als diferents àmbits tecnològics), per tal de poder
demostrar que es compleix amb el RGPD i que s'han establert els mecanismes i les
actuacions necessàries.


Formació en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació. Realització
d’almenys una sessió formativa anual, a concretar amb l’Ajuntament, en la que
s’explicarà als usuaris com han de quedar reflectides les dades personals en els
documents dels expedients administratius.
En aquest sentit, l’empresa adjudicatària podrà revisar de la mà de l’Ajuntament
expedients administratius generats a l’eina AUPAC per tal de detectar les errades més
habituals i a partir d’aquí elaborar instruccions sobre com redactar documents, informes i
resolucions per tal de poder donar compliment a la Llei de transparència a la vegada que
es protegeixen les dades personals.



Suport en la resolució de dubtes i consultes, sobre la temàtica de protecció de dades de
caràcter personal.



Mantenir informat l’Ajuntament, de les possibles novetats i particularitats, sobre la
normativa de protecció de dades de caràcter personal mitjançant un butlletí o similar
d’enviament mínim mensual, junt amb informacions rellevants d’aquest àmbit.



Suport a les funcions pròpies del Delegat de Protecció de Dades (DPD).



Altres tasques relacionades, de compliment amb la normativa de protecció de dades de
caràcter personal.

2.2.2 Assistència tècnica en matèria de seguretat dels sistemes d’informació d’acord amb
l’ENS
El compliment de l’ENS té per objecte establir els principis i els requisits d’una política de
seguretat en la utilització de mitjans electrònics que permeti la protecció adequada de la
informació, amb la finalitat de crear les condicions necessàries de confiança en l’ús dels mitjans
electrònics, a través de mesures per garantir la seguretat dels sistemes, les dades, les
comunicacions i els serveis electrònics, que permeti als ciutadans i a les Administracions
Públiques l’exercici de drets i el compliment de deures a través d’aquests mitjans.
A nivell general, el servei d’adequació a l’ENS, com l’elaboració del Pla d’adequació a l’ENS,
comporta:








La revisió de la política de seguretat actual.
La determinació de la categoria del sistema.
L’anàlisi de riscos.
L’elaboració de la declaració d’aplicabilitat.
L’elaboració de l’informe d’insuficiències del sistema.
L’elaboració del pla de millora de la seguretat.
La identificació i anàlisi d’interconnexions amb altres sistemes per la prestació dels serveis.

Tanmateix, hi ha una interconnexió amb el tractament de les dades de caràcter personal, en el
sentit, que l’ENS ha d’incloure les mesures que hauran d’implementar-se, en el cas de dades de
caràcter personal, per evitar la seva pèrdua, alteració o accés no autoritzat.
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L'adaptació a l’ENS, comporta la incorporació d’una sèrie de mesures de seguretat, així com
disposar de la documentació necessària que acrediti el compliment.
L’Ajuntament, va adjudicar una contractació pel servei de l’Oficina Tècnica per a la gestió
integral dels temes de seguretat de dades per al compliment dels requeriments de L’ENS i Llei
de Protecció de dades i d’aquesta manera poder disposar de mesures prèvies de pel
compliment respecte l’ENS.
Per tant, amb aquesta nova contractació de servei d’assistència tècnica i d’auditoria, en
matèria de protecció de dades i de seguretat, referint les dades de caràcter personal i els
sistemes d’informació, de l’Ajuntament, pel compliment del RGPD; la Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre de 2018, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i d’altra
normativa vigent aplicable; i el RD 3/2010, de 8 de gener de 2010, pel qual es regula l’ENS en
l’àmbit de l’Administració Electrònica, es pretén disposar d’un servei d’assistència tècnica i
d’auditoria, per la revisió, l’actualització i la completesa de les esmentades mesures de
compliment.

Les tasques mínimes que caldrà desenvolupar, per l’assistència tècnica, en matèria de seguretat,
referent als sistemes d’informació de l’Ajuntament, es classifiquen en els següents quatre àmbits:
I)

Accions a desenvolupar per adequar-se a les mesures tècniques i organitzatives exigides per
l’ENS:
o

Revisar i actualitzar l’Anàlisi de riscos, especialment per tal de definir els actius
(serveis) que lliura l'Ajuntament per mitjans electrònics i el seu mapa de
dependències.

o

Definir els perfils de seguretat, principalment el Responsable de Seguretat i
Responsable de Serveis, i segregar les funcions a l’àrea d’informàtica segons les
tasques que es desenvolupem i els requeriments de l'ENS.

o

Assessorar en documentar l’arquitectura tecnològica. Elaborar els procediments
de seguretat, integrant i revisant la Política de Seguretat amb les mesures
LOPD/RGPD.

o

Implantar i documentar totes les mesures no existents relatives al Marc
Operacional: notificació d’accessos, sistema de gestió del canvi, etc.

o

Determinar la continuïtat dels serveis segons els requisits de l’ENS i les
necessitats de l’Ajuntament.

o

Regular el nivell de serveis de tercers.

o

Actualitzar les Funcions i Obligacions del personal i Definició de llocs de treball.
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o

Formació del personal de l’Ajuntament per tal que adquireixi els coneixements i
el grau de conscienciació adequat amb els aspectes relacionats amb la seguretat
de la informació i la confidencialitat.

II) Tasques a desenvolupar en el procés continu i d’adequació a ENS que està portant a terme
l’Ajuntament de l’Hospitalet, referides a la revisió, actualització i/o la completesa de:
o

L’inventari de sistemes d’informació, l’inventari de serveis, i l’inventari d’informació,
(en particular aquells que contribueixen a desenvolupar el procediment
administratiu), i la seva vinculació amb l’inventari de tractaments que s’estableix en
la normativa de protecció de dades personals.

o

Per cada objecte d’informació i serveis, la valoració de les dimensions de seguretat i
posteriorment la categorització dels sistemes d’informació.

o

La Declaració d’Aplicabilitat i l’Informe d’Insuficiències (Gap Analysis).

o

El Pla de Millores de la Seguretat atenent com a mínim a les següents mesures de
seguretat:


Marc organitzatiu:
- Política de seguretat
- Normativa de seguretat general d’ús dels recursos i sistemes
d’informació
- Procediments de seguretat per documentar les principals
tasques sobre el sistema d’informació amb un sistema
d’assignació precisa de responsabilitats
- Procés d’autorització per a la gestió correcta de l’entrada de
nous elements en el sistema



Marc operacional:
- Mesures de planificació del sistema consistents en la gestió de
riscos
- Control d’accés als recursos per part dels usuaris o processos
- Explotació: mesures per a la protecció dels actius
- Serveis externs: mesures per a l’ús de recursos externs, serveis,
equips, instal·lacions o personal, que es deuen establir entre els
requisits contractuals
- Continuïtat del servei
- Monitorització del sistema



Mesures de protecció:
- Protecció d’instal·lacions
- Protecció d’equips
- Protecció de comunicacions
- Gestió del personal
- Protecció dels suports d’informació
- Protecció d’aplicacions informàtiques
- Protecció de la informació
- Protecció dels serveis
6/11

III) Actuacions referides a la Gestió contínua de la Seguretat i, si s’escau, proveint les eines
requerides pel seu desenvolupament:
o

Elaboració de l’Informe Nacional de l’Estat de la Seguretat (INES).

o

Suport en el “Seguiment dels incidents de seguretat” en el marc de les sessions de la
Subcomissió de Seguretat.

o

La revisió contínua de l’estat de seguretat i del compliment i adequació a l’ENS. Per
assolir aquest objectiu es considera indispensable la capacitació en el funcionament
dels següents aplicatius i eines que utilitza l’Ajuntament en la gestió de la seguretat:
1.

Gestió d’incidències. Es disposa del programari de gestió
d’incidències de desenvolupament propi “SGIM”, encara que es preveu la
migració a un programari estàndard que es troba actualment en fase de
licitació.

2.

Monitorització: disposa de les eines de monitorització de serveis
Nagios, i les pròpies de de l’entorn de virtualització de servidors Vmware.

També es contempla la conveniència de l’ús de les eines proporcionades pel CCN-CERT
relacionades amb el desenvolupament de ENS o altres d’equivalents:
1.

Anàlisi de riscos: Eina PILAR.

2.

Auditoria de compliment de l’ENS: Eina CLARA.

En qualsevol cas, l’ús de les eines proposades no requerirà l’adquisició d’una llicència
de programari, i la totalitat de les dades introduïdes haurà de poder ser traspassada a
l’Ajuntament a la finalització del contracte
IV) En últim lloc, suport expert en la resolució de dubtes i consultes, a través de la creació d’un
canal directe de resolució de dubtes i consultes.
2.2.3 Auditories preceptives RGPD i ENS
Durant el segon any del contracte, realitzar les auditories preceptives tant de l’ENS com del RGPD/Llei
Orgànica, a tenor del següent:
 Auditoria del RGPD/Llei Orgànica:
o

L’abast de les mesures a avaluar quedarà determinat als entorns organitzatius,
informàtics i de comunicacions que donen tractament als fitxers automatitzats i no
automatitzats amb dades de caràcter personal objecte d’estudi, i al que estableix la
normativa.
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o

L’adjudicatari haurà de lliurar, com a mínim, la següent documentació:


L’informe d’auditoria d’acord amb el que estableix la normativa, i amb els
següents apartats:
 Identificació de l’adequació de l’organització respecte la
normativa.
 Identificació de les deficiències pel que fa a les obligacions de la
normativa.
 Propostes de mesures correctores o complementàries
necessàries.
 Conclusions de l’auditoria.
 Detall de les dades, fets i observacions utilitzades per a
l’obtenció de les conclusions anteriors.



Document de Seguretat actualitzat en funció dels resultats de l’auditoria.

 Auditoria de L’ENS:
Consistent en identificar el nivell de compliment dels sistemes d’informació, en relació als
requeriments de seguretat establerts per l’ENS. L’objectiu final és l’emissió d’un informe
d’auditoria d’opinió independent i objectiva sobre el nivell de compliment d’aquests requeriments
de tal manera que permeti als responsables corresponents:
i. Prendre les mesures oportunes per esmenar les deficiències identificades
ii. Informar sobre el nivell de seguretat implantat
S’hauran de desenvolupar com a mínim les següents tasques:
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Avaluació inicial i planificació
Revisió de la documentació associada
Realització d’entrevistes
Revisions necessàries per avaluar el grau de compliment
Elaboració de documentació lliurable
Presentació de resultats

Relacionat amb aquesta tasca, l’adjudicatari haurà de lliurar com a mínim la següent
documentació:
ix. Informe d’auditoria, incloent la descripció detallada de les evidències
analitzades, fets i observacions en que es basin els dictàmens assolits,
reunions mantingudes, recomanacions proposades i altres detalls del treball
elaborat.
x. Resum executiu amb les conclusions de l’auditoria: presentació a alt nivell
que inclogui un resum esquemàtic del treball realitzats, principals aspectes i
pla d’acció.
xi. Pla d’acció i carta de recomanacions: document complementari a l’informe
d’auditoria que descrigui les accions que cal dur a terme per esmenar les
possibles deficiències identificades, juntament amb els possibles annexes
que recullin tots els aspectes tècnics, organitzatius i legals no inclosos en
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l’informe d’auditoria.
2.2.4 Entrega de lliurables de seguiment
-

Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari haurà de presentar, de forma trimestral, com a
mínim, els següents lliurables, detallats per les 2 línies de treball, i que inclouran els següents
apartats:





-

Calendari de seguiment del projecte.
Treballs desenvolupats.
Detecció i proposta de resolució de problemes.
Identificació de millores que es puguin aplicar.

L’adjudicatari haurà de presentar, una memòria-resum, a la finalització de l’any, respecte les
tasques desenvolupades de les 2 línies de treball.

3.

EQUIP DE TREBALL

El personal de l’equip de treball assignat per l’adjudicatari haurà de comptar amb la preparació,
capacitació i els coneixements necessaris per la correcta prestació del servei. L’Ajuntament
considera que es necessiten, com a mínim, els següents perfils, format per 4 persones, en règim de
dedicació parcial al projecte, i que es detallen a continuació:

Perfil
professional

Número

Cap de projecte

1

Característiques i
requeriments professionals




Consultors
sèniors

2





Auditor

1




B1. Que coordinarà els treballs del projecte i el correcte avenç de les
activitats. Serà l’interlocutor amb l’Ajuntament.
Cal que acrediti, a través d’una declaració responsable, 10 anys
d’experiència i que acrediti una participació mínima demostrable en 5
projectes de Protecció de dades i ENS en el sector públic en els últims 5
anys.
C2. Que donaran suport a les tasques d’implementació del RGPD i de
l’ENS i responsables de l’operativa diària, que definiran, gestionaran i
executaran les accions en cadascuna de les línies de treball. Garantiran
la qualitat dels lliurables.
Cal que acrediti, a través d’una declaració responsable, 3 anys
d’experiència, mínima, en projectes de Protecció de dades i ENS en el
sector públic.
C1. Que gestiona i s’ocupa de tots els aspectes legals referent a la
normativa de protecció de dades personals i ENS.
Cal que acrediti, a través d’una declaració responsable, 4 anys
d’experiència, mínima, per auditar en protecció de dades i seguretat en
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el sector públic i certificacions tecnològiques de l’àmbit TIC.
(B1, C2 i C1 corresponent a les categories definides al sistema de classificació professional establert al
conveni del sector)
Els licitadors concretaran, en la forma que s’indica al Plec de clàusules administratives particulars, la
composició de l’equip de treball que posaran a disposició del contracte, acreditant que tenen
l’experiència professional exigides al quadre anterior.

4.

CONDICIONS D’EXECUCIÓ I SEGUIMENT DEL SERVEI
 Aquest servei d’assistència tècnica i d’auditoria, en matèria de protecció de dades i de
seguretat, referent les dades de caràcter personal i els sistemes d’informació no suposa relació
laboral alguna amb l’Ajuntament de L’Hospitalet. En cap cas l’Ajuntament de L’Hospitalet
ostentarà la condició d’empleador respecte dels treballadors contractats que prestin directa o
indirectament serveis per l’adjudicatari.
 Tota la documentació generada en l’execució del servei serà de propietat única i exclusiva de
l’Ajuntament, quedant prohibida la seva reproducció o difusió, així com l’ús posterior dels
treballs o les dades contingudes en ells o altres elaborats, a partir d’aquestes, sense
l’autorització expressa de l’Ajuntament.
 Per la supervisió, control i seguiment del contracte es mantindran les reunions de
coordinació següents:
Comitè de direcció: Assumirà les funcions de supervisió de l’execució del contracte, així
com la presa de decisions que afectin a l’objectiu i l’abast del mateix. Es reunirà
mensualment, encara que es podrà convocar amb caràcter extraordinari sempre que es
consideri necessari. L’empresa adjudicatària anomenarà un responsable del contracte que
serà l’únic interlocutor vàlid entre l’empresa i l’Ajuntament per als temes relacionats amb
la gestió i l’execució del contracte.
Estarà format, com a mínim, pel responsable de l’Ajuntament i pel responsable del
contracte, per part de l’empresa adjudicatària.
La finalitat de les reunions és la comprovació del compliment en la prestació dels serveis i el
seguiment dels resultats. L’Ajuntament controlarà, el compliment dels terminis acordats, així
como la qualitat i l’adequació dels serveis objecte d’aquest contracte i execució del projecte.
Les reunions i entrevistes es duran a terme a oficines de l’Ajuntament de L’Hospitalet, sense
perjudici que per necessitats operatives s’hagin de realitzar a les dependències de
l’adjudicatari.
El desenvolupament dels treballs es realitzaran a les dependències de l’adjudicatari, sense
perjudici que per necessitats operatives s’hagin de realitzar a les dependències de
l’Ajuntament.
L’adjudicatari haurà d’impulsar les convocatòries de seguiment per tal de donar compliment a
aquesta clàusula.
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 Gestió de la qualitat. L’adjudicatari haurà de presentar un Pla de Qualitat específic que
asseguri la qualitat del present projecte. Aquest pla inclourà tots els requisits definits en el
present plec de condicions per part de l’Ajuntament i caldrà que detalli les activitats
orientades a la gestió i control de la qualitat que permetin assegurar que es compleixen els
objectius establerts, fixant els estàndards de qualitat per la gestió del present projecte,
determinant com satisfer-los i formalitzar l’acceptació dels diferents lliurables.

5.

CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT

L’adjudicatari queda expressament obligat a mantenir la confidencialitat i a la no difusió de les dades
a què tingui accés o hagi elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, l'adjudicatari
manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del contracte les mesures de tipus tècnic i
organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés
no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els
riscos a què estiguin exposades. El deure de secret i no difusió subsistiran inclòs quan hagin finalitzat
les relacions contractuals mútues.
També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i
documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta documentació no podà ser
reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest
plec, fins i tot un cop extingit el contracte.
L’adjudicatari es comprometrà a la no difusió de cap tipus de codi d’accés o qualsevol altre tipus
d’informació que pugui facilitar l’entrada als sistemes de l’Ajuntament, així com a no fer un ús
incorrecte dels permisos i privilegis que es concedeixin al seu personal per a l’execució del contracte.
L’adjudicatari es farà responsable dels perjudicis que se li puguin ocasionar a l’Ajuntament degut a
l’incompliment de qualsevol de les condicions esmentades.
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